
Przedmiot: muzykoterapia 
Klasa: VII, VIII SP 
Temat: Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów systemu kształcenia Carla Orffa. 

 

1. Muzyczna prognoza pogody  

Uczestnicy zabawy wymieniają charakterystyczne dla wiosny zjawiska atmosferyczne,                  
a następnie przyporządkowują im brzmienia wybranych instrumentów muzycznych, np.:            
* słoneczna pogoda — trójkąt,                                                                                                                 
* deszcz — dzwonki chromatyczne,                                                                                                             
* błyskawica — talerze,                                                                                                                                     
* wiatr — grzechotki,                                                                                                                                   
* pochmurno — gazety,                                                                                                                                  
* grad — bębenek z grochem.                                                                                                      
Uczestnicy zabawy przygotowują tabliczki z rysunkami i nazwami danych zjawisk 
atmosferycznych. Zgaduj-zgadula będzie polegała na tym, że wybrane dziecko losuje kartkę             
z rysunkiem i nazwą danego zjawiska atmosferycznego, a następnie przy pomocy 
instrumentu muzycznego zilustruje je. Uczestnicy zabawy, nie podglądając, odgadują, 
nazywając dane zjawisko atmosferyczne.  

 

Następnym etapem zabawy jest opracowanie (w grupach) prognozy pogody dnia 
wczorajszego, dzisiaj i dnia jutrzejszego z uwzględnieniem godzin nocnych, poranka, godzin 
południowych i wieczornych. 

2. Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów z otoczenia   

— Co słyszysz? (dzieci słuchają w ciszy, potem opowiadają, co usłyszały). 
— Jakie to były odgłosy? (długie – krótkie, wysokie - niskie, szybkie - wolne).                                      
— Jesteś w parku — co słyszysz? (śpiew ptaków, szelest i szum drzew, tupot, bieg ...). 
— Zamknij oczy i pomyśl — pada deszcz, co wtedy słyszysz? (dzieci naśladują głosem 
padające krople).  



3. Kraina luster  

Wszyscy uczestnicy zabawy zamienieni zostali w lustra i robią to, co osoba stojąca przed 
nimi.  

Utwór do zabawy „Kraina luster”:                                                                                                                  
♪ F. Schubert - F. Liszt — „Serenada”                
https://www.youtube.com/watch?v=CrqlechRgd4 

4. Zabawy z drewnianymi linijkami  

Uczestnicy zabawy chodzą swobodnie po sali i stukają linijkami w różne przedmioty, 
poszukując rozmaitych źródeł dźwięku. Po chwili zabawa przeradza się w zagadkę słuchową. 
Grupa odwrócona tyłem do środka sali odgaduje, w jaki sposób wydobyty został dźwięk 
przez jednego z kolegów. Każdy, kto zna rozwiązanie, próbuje powtórzyć zasłyszany                         
i zapamiętany głos — temat rytmiczny i jego brzmienie. 

5. Zabawa z apaszkami  

Propozycje ruchu z apaszkami: 
— kręcenie, powiewanie, wachlowanie, rzut w górę — apaszka opada na głowę („kwiaty”), 
— improwizacja ruchowa pojedynczo i w parach („lustro”), 
— tworzenie układu lub zabawy ruchowej przy wtórze muzyki.                                        

Utwór do „Zabawy z apaszkami”:                                                                                                             
♪ P. Czajkowski — „Walc kwiatów” z Suity „Dziadek do orzechów” op. 71 

6. Marionetki 

Słuchając dysonujących współbrzmień, dzieci poruszają się jak marionetki (wykonują ostre, 
nieskoordynowane ruchy rękoma, nogami i głową). Gdy muzyka milknie, dzieci opadają 
bezwładnie na podłogę lub pozostają w dziwnych pozach.  

 

 

 

 


